โดยสายการบิน Hongkong Airline

ฮ่องกง - เซินเจิ้น
Star Avenue Shopping นาธาน วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮา ช้อปปิ้ งเลดี้มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี่ เกี้ยวกง้ ุ แสนอร่อย
ปล. ไม่มีราคาพิเศษสาหรับเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส์)

ราคานี้ไม่รวมวีซ่า 144 แบบกรป๊ ุ 1,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยส์)

ไฟล์บิน HX

วันที่เดินทาง

ราคา

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

ที่นงั่

762/761

4 - 6 ส.ค. (อา-อ)

5,555

7,555

3,500

20

762/779

8 - 10 ส.ค. (พฤ-ส)

5,555

7,555

3,500

19

762/779

12 - 14 ส.ค. (จ-พ)

5,555

7,555

3,500

16

762/779

18 - 20 ส.ค. (อา-อ)

5,555

7,555

3,500

20

762/779

21 - 23 ส.ค. (พ-ศ)

5,555

7,555

3,500

20

762/779

25 - 27 ส.ค. (อา-อ)

5,555

7,555

3,500

25

762/779

28 - 30 ส.ค. (พ-ศ)

5,555

7,555

3,500

20

762/779

29 - 31 ส.ค. (พฤ-ส)

5,555

7,555

3,500

25

วันแรก กร ุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue Of Star - ช้อปป้ ิ งถนนนาธาน - เซินเจิ้น - ช้อปป้ ิ งห้างหลอวู่
00.05 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก ชัน้
4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน
ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษทั คอยอํานวยความสะดวก
04.40 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
09.00 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

นาท่านสูถ่ นนนาธาน เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับแห่งช้อปปิ้ งอย่างจ ุใจ โดยนาท ุกท่านสู่ เดอะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้าง
ไว้เพื่อเป็ นเกียรติให้กบั บรรดาบุคคลสําคัญที่มีส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "ฮอลลีวดู้ แห่งตะวันออก " หลัง
ผ่านการปรับโฉมใหม่ดว้ ยฝี มือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ทอ้ งถิ่นและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ
สตาร์ ได้เปิ ดให้เข้าช มอีกครัง้ ในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียงที่จะพาคุณออกเดินทางสู่

“ถนนสายดารา " โดยรูปปั้ นสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและรูปปั้ นดาราต่าง ๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์
สายนํา้ ที่ไหลริน มีแสงไฟส่องเคล้าคลอเบา ๆ สอดรับกับหลักปรัชญาของ บรูซ๊ ลีเรื่อง "การเป็ นดัง่ สายนํา้ " และเพลงชวนนึก
ถึงความหลังของ Anita Mui ที่ชื่อว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรูปและทักทายกับ 2 ซูเปอร์สตาร์ดงั ผ่าน
เทคโนโลยี AR พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่ดาวบนท้องฟ้ าเคียงข้างรูปปั้ นการ์ตนู ชื่อดัง
Mcdull วิวสุดอลังการของอ่าววิคตอเรียตัดกับท้องฟ้ าฮ่องกงอันเป็ นเอกลักษณ์ ยิ่งเสริมให้ธีมภาพยนตร์อันมีเสน่หช์ วนฝัน
ของอะเวนิว ออฟ สตาร์ ดูงดงามลงตัว เช่นเดียวกับที่คณ
ุ สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามได้ที่เดอะพรอมินาดเช่นกัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง

จากนัน้ นําคณะช้อปปิ้ งสินค้านานาชนิดที่หา้ งติดแอร์ที่หล่อหวู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ดงึ ดูดขาช้อปทัง้ หลาย นักช้อปปิ้ งส่วนใหญ่จะ
เรียกที่นวี่ ่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นจี่ ะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง
5 ชัน้ ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง
มากมาย กระเป๋ า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็ นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่หอ้ ชื่อดังๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็ น กุชชี่ อามานี่
หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นมี่ ีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย
****โปรแกรมช้อปปิ้ งหลอหวู่สามารถปรับเปลี่ยนไปในวันถัดไป ขึน้ อยู่กบั ดุลพินจิ ของหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่น ***

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําคณะสู่ที่พกั โรงแรมที่พกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง สวนดอกไม้จาลองเมืองฮอลแลนด์ - วัดกวนอ ู – ช้อปป้ ิ ง OTOP 3 ร้านพิเศษ - โชว์มา่ นน้า
3 มิติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําคณะเข้าชมเมืองจําลองที่สร้างขึน้ มาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จาํ ลอง และสถานที่ตกแต่งให้
เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจําลองประจําชาติฮอลแลนด์

นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอ ู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ กตัญํูร ู้คณ
ุ ความ
จงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี องค์ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้ มแข็ง และเด็ดเดีย่ ว ไม่หวัน่ ต่อศตัรทู ่าน

เป็ นคนจติใจ มัน่ คงดุจดัง่ ขุนเขาและยังมีสติปัญญาปราศเปรื่อง มาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรท่าน ก็หมายถึง เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน

จากนัน้ นําท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณ
มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํา้ ร้อนลวก หรือ นํา้ มัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน
ลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้ หน้า
เนียนใส นําท่านสู่ ร้านยางพารา ชมสินค้าที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนัน้ นําท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกีย่ วกับหยก
ให้ท่านได้เลือกชื้อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั ท่านเอง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิง่ + ไวน์แดง+++

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํา่ นําทุกท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุด 3D Water Show “Mangrove Groove” OCT BAY ซึ่งเป็ นการแสดง
แนวใหม่ที่มีมนุษย์ นกปลา เป็ นตัวละคร อิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมั ยใหม่ โดยมีการใช้ม่านนํา้ นํา้ พุ แสงเลเซอร์ และ
โปรเจคเตอร์ แสงสี พลุสี เสียงดนตรี ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี่ดา้ นการแสดงใหม่ล่าสุดของโลกมาประกอบการแสดง

นําคณะสู่ที่พกั โรงแรมที่พกั James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮา(ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้า
เซียน – ช้อปป้ ิ งเลดี้มาร์เก็ต - สนามบินฮ่องกง – กร ุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง

นําท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่งฮา (Kun Im Temple Hung Hom) เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ในฮ่องกง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ Hung
Hom Kwun Yum Temple เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย
แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก
ว่าที่นแี่ ม่นมากที่พิเศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะ
นิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํ หรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้
ให้ผมู้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาํ ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3
รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซึ่งภายในซองจะมีจาํ นวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสําเร็จ
เมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก
ขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอื่นๆ ตลอดทัง้ ปี เพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้อ
อุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีที่ทางวัดไม่ได้เตรียมซองแดงไว้ให้เนือ่ งจากไม่ได้อยู่ใน
หน้าเทศกาล) แล้วก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจํานวนเงินที่ตอ้ งการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วก็ไหว้ดว้ ย
พิธีเดียวกัน ถ้าประสพความสําเร็จตามที่ม่งุ หวังค่อยกลับมาทําบุญที่นใี่ นโอกาสหน้า

นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขนึ้ ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง
เรื่อง ฮวงจุย้ นํา ความโชคดี มัง่ มัง่ แก่ผสู้ วมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นยิ มแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็ นกลุ่ม ดารา นักการเมือง
พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนําสัง่ ดีๆ ปั ดเป่ าสิ่งชัว่ ร้ายให้กบั บุคคลที่สวมใส่ ซึ่ ง
จะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กงั หัน แหวนรุ่งต่างๆ นาฬิกาข้อมื อ (ซึ่งผูส้ วมใส่จะได้รบั การดูลายมือจากซินแซประจําร้าน เพื่อ
แนะนําวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)

วัดแชกงหมิว หรืวดั กังหันนาโชค วัดนีต้ งั้ อยู่ที่ตาํ บลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็ นชานเมืองของฮ่องกง เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างขึน้ เมื่อ 400 กว่าปี ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึน้ ชื่อลือชาในเรื่องความศักดิส์ ิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง
โดยมีรปู ปั้ นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธ์ประจําวัด ตํานานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิด
กลียคุ มีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึน้ ทัว่ ประเทศ และเห ตุการณ์นไี้ ด้กอ่ เกิดบุรษุ ชาตินกั รบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไป
ปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึน้ แทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็ นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไป
ปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รบั ชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็ นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่า
มีความเป็ นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของการต่อสูเ้ ป็ นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจําลอง
ดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็ นตึกที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ เกาะฮ่องกงเลย
ทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ น
ต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิต

เครื่องรางที่นยิ มสวมใส่อยู่ในปั จจุบนั ซึ่งบางท่านอาจจะกําลังมองหาเพื่อนํามาเป็ นของฝากให้กบั บุคคลที่ท่านรักหรือนับถือ
หรือท่านที่กาํ ลังมองหางานฮวงจุย้ ดีๆ สักชิ้นเพื่อเสริมดวง แก้ปีชง ปั ดเป่ าสิ่งชัว่ ร้าย เรามีบริการแนะนํา อีกมากมาย
หลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นจะคอยอํานวยความสะดวก ในการให้รายละเอียดกับคุณลูกค้า ณ วัน
เดินทางค่ะ

หลังจากนัน้ นําคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปี นี้ เป็ นการแก้ปีชงที่
สมบูรณ์แบบ โดยไม่ตอ้ งไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียน เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็ นนักพรตมี
ความรูท้ างด้านการแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายทําให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ตงั้ ศ่าลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็ น
เทพว่องไทซิน คนในสมัยนีม้ ีความเขือ่ เรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ตอ้ งมีที่ ทุกคนต้องเจ็บป่ วยก็เลยมีคนมาขอด้าน
สุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึง่ ที่ผคู้ นศรัทธาและนิยมทําเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้า
หวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยําเป็ น
อย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกง้ ุ สไตล์ฮ่องกง

จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็ นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบ
บ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผูห้ ญิงแต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเรา โดยจะปิ ดถนน Tong
Choi Street ตัง้ แต่แยกที่ตดั กับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ
500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่ หลากหลายแบบเช่นพวกตัวการ์ตนู ต่าง ๆ จากดิสนีย์ , Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภท
สินค้า เสื้อผ้า นาฬิกากระเป๋ า ตุก๊ ตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆของฮ่องกงก็
สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่จนกว่าถึงเวลานัดหมาย

สมควรแก่เวลานําคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอา
20.40 น. บินลัดฟ้ากลับสูก่ ร ุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779
22.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินส ุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
หรือกรณีอื่นๆโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคค ุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก จึ งขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*** อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีเป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปป้ ิ งซึ่งร่วมกับบริษทั ฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยว
ในราคาประหยัดจึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวท ุกท่านทราบว่าร้าน ค้า ท ุกร้านจาเป็นต้องรบกวนท ุกท่านแวะชม .....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซ้ ือหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของล ูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปป้ ิ ง
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง ***

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์*
*ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง*
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือก

าร

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการ
ยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืน
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้ในทุกกรณี กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนาํ้ มัน

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อาํ นวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
×
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×
ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
×
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×
ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุป๊ 144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เรียกเก็บในอินวอยส์)
(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น โดย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ
1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้)
×
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
×
ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ตอ้ งเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านัน้ )
เดินทางขึ้นต่า 20 ท่าน หากตํา่ กว่ากําหนด กรุป๊ จะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน:
★
ราคา Promotion ชาระเต็มจานวน พร้อมวีซ่า
ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1วัน จองพร้อมกับหน้าพาสปอร์ต

และทิปไกด์ 2 เมือง

★
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างตํา่ 2หน้า หากไม่
มัน่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทกุ กรณี และกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะ
ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรา ยการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด

ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับลูกค้าชาวไทยเท่านัน้ ที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป
**ถ้าล ูกค้าเป็นชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**
สําหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนือ้ สัตว์
และมีความจําเป็ นให้ทางบริษทั ฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็ นพิเศษนอกเหนือจาก
กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
โปรแกรมทัวร์นไี้ ม่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!!

